
अझ्झी, आजी आणि राजमा  
लेणिका व चित्र:े सारा गारलँड 



त्या देशात युद्ध सुरू झाले होत.े ततथेि आपली  
ही गोष्ट सुरू होत.े  ही गोष्ट आहे अझ्झीिी.  

अझ्झी, आजी आणि राजमा 
मराठी अनुवाद: सशुील मेन्सन 

ददवसेंददवस युद्ध अझ्झीच्या घराच्या ददशेने आगेकूि करत होत.े अझ्झीिे आयुष्य मात्र 
नेहमीसारिेि छान िालले होते.  



अझ्झीिे वडील डॉक्टर म्हिून 
काम करत.  

ततिी आई सुुंदर सुुंदर 
कपड ेशशवत असे.  

ततिी आजी उबदार घोंगडी 
बनवत असे.  

सकाळी आजी अझ्झीला शाळेत नेत असे.  सुंध्याकाळी अझ्झीिी शमत्रमुंडळी िेळायला 
घरी येत.  



कधीकधी त ेबागेच्या श ुंतीवरून डोकावून सैतनकाुंिी कवायत पाहात.  

कधीकधी सैन्यािी हेशलकॉप्टर आणि मशीन 
गन याुंिा ककक श्श आवाज येत असे.  

त्यामुळे कोंबड्या अुंडी घालायिुं सोडून  
इथे-ततथे पळू लागत.  



अझ 

एकदा सुंध्याकाळी फोन वाजला.  
अझ्झीच्या वडडलाुंनी फोनवर काही ऐकले. 
त्याुंिा िेहरा फफक्का पडला. 
त ेआपल्या कुटुुंबबयाुंना म्हिाले, 
“िला लवकर, गाडीत बसा. 
आपल्याकड ेफार वेळ नाही, सामान बाुंधण्याएवढासुद्धा! 
आपल्याला लगेि हा देश सोडून जावुं लागेल. इथे आपल्या 
जीवाला धोका आहे.” 
त्या क्षिी अझ्झीिे आयुष्य कायमिे बदलून गेले.    

अझ्झी, ततिे आई-वडील, आजी सगळे घाई करू लागले. वडडलाुंनी िाण्यापपण्यािे पदाथक पपशवीत 
 रले. आईने आजीने नुकतीि शशवलेली घोंगडी सोबत घेतली. अझ्झीने ततिे लाडके टेडी बबअर 
सोबत घेतले. अझ्झीने आजीच्या अुंगावर कोट िढवला.    



“मी इथेि राहीन, घरािी देि ाल करण्यासाठी,” आजी म्हिाली,  
“माझ्या जीवाला काही अपाय होिार नाही. काळजी करू नका. मी नुंतर येईन.” 
आजीला सोडून जाताना अझ्झीला िूप द:ुि झाले.  

“देव तुमिुं रक्षि करो.” 



आईने अझ्झीला गाडीच्या 
मागच्या सीटवर आजीच्या 

घोंगडीत लपवले.  

वडील गाडी ससुाट 
डोंगराच्या ददशनेे िालवू 

लागले.  

मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी 
आई गािी गाऊ 

लागली.  

काही दरू गेल्यावर कुिीतरी गाडी थाुंबवली. गाडीच्या णिडकीतून टॉिकिा प्रकाश आत 
आला. सतैनक ओरडले, “तुमिी कागदपत्रुं दािवा.” अझ्झीने काहीि हालिाल केली नाही. 
आपली कागदपत्रे नाहीत, हे ततला माहीत होते. ती थोडी घाबरली. पि ती सतैनकाुंच्या 

नजरेस पडली नाही.  

वडील मघापेक्षाही जास्त 
वेगाने गाडी िालवू लागले.  

अझ्झी तहान केूने 
व्याकुळ झाली होती.   

आपल्या टेडी बबअरला घट्ट 
कवटाळून ती पडून राहीली. 
हळूहळू ती झोपी गेली.  



अझ्झीला जाग आली तवे्हा गाडी थाुंबली होती. सकाळ झाली होती. आईने गाडीिे दार 
उघडले आणि अझ्झीला उिलून बाहेरच्या थुंड हवेत आिले. अततशय पवशाल पि शाुंत 
समुद्र अझ्झीच्या दृष्टीस पडला.   

समुद्रात थोडुं दरू धक्क्यावर एक नाव बाुंधलेली ददसत होती. सगळे लोक त्या नावेकड ेधाव घेत 
होत.े गाडी ततथेि सोडून अझ्झीिे आई-वडडल अझ्झीला घेऊन नावेकड ेधावू लागले.  



वे एक सीढ़ी से नीि ेउतरे और नाव में सवार 
हुए. "नाव  र गई है! अब और मुसाफफर 
नहीुं िढ़ सकत!े" नाव वाला चिल्लाया. फफर 
उसने नाव की रस्सी को िोला और इुंजन 
स्टाटक फकया. नाव तेज़ी से आगे बढ़ी. कुछ 

देर में वे िुले समुद्र में थे. 

“लवकर! नाव सुटेल.” 

नावेत पोहोिण्यासाठी लोक एकमेकाुंना धक्काबुक्की करू लागले. प्रत्येकालाि युद्धापासून आपला 
जीव वािवायिा होता. अझ्झीच्या आईवडडलाुंनीही पूिक ताकद लावून धक्काबुक्की केली आणि त े 
पुढे सरकत गेले.  

एका शशडीवरून त ेिाली उतरले आणि नावेत बसले. 
“नाव पूिक  रलीय, आता आििी कुिी बसू नका,” नावाडी ओरडला. त्याने धक्क्याला बाुंधनू 
ठेवलेला नावेिा दोर सोडला आणि इुंजजन सुरू केले. नाव वळू लागली आणि मग बाहेर 
िुल्या समुद्रात आली.  



लाटाुंवर हेलकावे िात, फकत्येक ददवस, फकत्येक रात्री नाव समुद्रािे पािी कापत पुढे जात 
राहीली.  

अझ्झीने आपल्या सुकलेल्या ओठाुंवरून जी  फफरवली तवे्हा िारट िव लागली. ततने आपल्या 
टेडी बबअरला कुरवाळले. त्यािे केस िाऱ्या पाण्यामुळे कडक झाले होत.े ती झोपायिा प्रयत्न करू 
लागली. पि आजीने ददलेली घोंगडी ओलसर आणि गार झाली होती. 

मग एके ददवशी नवी पहाट उगवली. आ ाळात फक्त एकि तारा होता. समोर गुलाबी-रािाडी 
रुंगािी जमीन ददसू लागली. अझ्झी आयुष्यात पदहल्याुंदाि एक नवीन देश बघत होती.  



नव्या देशात सारे काही वेगळेि होते. लोक वेगळे ददसत 
होत.े त्याुंनी अझ्झीला िायला जे अन्न ददले त्यािी 
िवसुद्धा वेगळीि होती.  

सर, तुमिी कागदपत्रुं दािवा.  

    तथेील लोकाुंिी  ाषा अझ्झीच्या आईवडडलाुंना अजजबात समजत नव्हती.  



मग एक मािूस आला. तो अझ्झीच्या वडडलाुंशी 
त्याुंच्या  ाषेत बराि वेळ बोलला.  

काही वेळाने एक बस आली. ती त्याुंना 
त्याुंच्या नव्या घरी घेऊन गेली.  

पि हे घर आधीच्या घरापेक्षा िूप वेगळे आणि लहान होत.े यात फक्त एकि िोली होती.  
बाथरुम िोलीच्या बाहेर होते.  
“हे बघ अझ्झी, काही दयाळू लोकाुंनी आपल्याला हे फतनकिर आणि  ाुंडी ददलीयत,” आई म्हिाली. 
“मला इथे नोकरी करायिी परवानगी शमळाली की आपि छान घरात जाऊ,” वडील म्हिाले. 
अझ्झीच्या मनात आले, “आजी नसलेलुं घर छान कसुं असू शकेल?”  



फकत्येक ददवस अझ्झी आईसोबत त्या मोठ्या शहराच्या रस्त्याुंवरून  टकत होती. शेवटी 
अझ्झीला प्रवेश शमळेल अशा शाळेिी मादहती आईला शमळाली.  

अझ्झीिी आपल्या नव्या शशक्षकाुंशी ओळि झाली. शशक्षकाुंनी ततच्याशी ह्स्ताुंदोलन केले आणि 
त ेमायेने म्हिाले, “हॅलो अझ्झी, मी शमलर सर. आपि सोमवारी वगाकत  ेटू.” अझ्झीच्या 
आईने सोमवार हा शब्द ऐकला. ततने मान हलवली आणि मुंद जस्मत केले.   



      रपववारी रात्री आईने अझ्झीला सोफ्यावर झोपवले. अझ्झीच्या मनात जुन्या युद्धिोर देशात  
      एकटीि राहात असिाऱ्या आजीिा पविार आला.  

मग ती नव्या शाळेिा पविार करू लागली. 
“इथली  ाषा येत नसताना आपि इतर मुलाुंशी मैत्री कशी करायिी?  
नव्या शशक्षकािुं बोलिुं आपल्याला कसुं समजिार?”   



शाळेत िूप गोंगाट होता. अझ्झीच्या आसपास मुले इकडतेतकड ेपळत होती. त्याुंिे कपड ेवेगळे 
होत,े त्याुंिी  ाषा वेगळी होती. अझ्झीला हॅलोसुद्धा म्हिायला कुिी थाुंबले नाही.   

मग घुंटा वाजली. अझ्झी इतर मुलाुंमागोमाग 
शमलर सराुंच्या वगाकत शशरली. रडवेली होत ती 
स्वत:शी म्हिाली, “मी रडिार नाही.” 

“शाुंत व्हा मुलाुंनो!” 

शमलर सराुंनी टाळी वाजवून मलुाुंना शाुंत केले. 
ते म्हिाले, “आजपासनू अझ्झी ही एक नवीन 
मलुगी आपल्यासोबत वगाकत असेल. आपि 
ततिे स्वागत करूया.” शमलर सर काय म्हिाले 
ते अझ्झीला समजले नाही.   



  मग अझ्झीच्या कानावर ततच्या 
मात ृाषेतील शब्द पडले.  

अततशय शाुंत आणि मदृ ूआवाजात 
कुिीतरी अझ्झीशी बोलू लागले.  

अझ्झीला दयाळू िेहऱ्यािी एक स्त्री ददसली. ती 
म्हिाली, “हॅलो अझ्झी, मी सबीन मॅडम. तुला मदत 
करायला आलेय मी.” 

सबीन मॅडमने अझ्झीला शमलर सर काय म्हित होत,े त ेसाुंचगतले. ततने अझ्झीला नव्या 
 ाषेतील काही शब्द शशकवले. लवकरि, अझ्झी हॅलो, गुडबाय आणि माझुं नाव अझ्झी आहे   
हे शब्द बोलायला शशकली.  



पि दपुारच्या सुटीत अझ्झीला पुन्हा 
एकटेएकटे वाटू लागले. ततच्या आईने डब्यात 
ददलेला िाऊ इतर मुलाुंच्या डब्यातील 
िाऊपेक्षा िूप वेगळा होता.     

िाऊ िाल्ल्यावर िुुंटीवरिा कोट अुंगावर 
िढवून ती मैदानात पळाली.  

एक मुलगी ततच्याकड ेधावत आली. “हॅलो, 
मी ल्युसी,” ती म्हिाली. सबीन मॅडमने 
नुकतिे शशकवलेले शब्द आठवून अझ्झी 
म्हिाली, “गुडबाय, माझुं नाव अझ्झी आहे.” 

“तुला हॅलो म्हिायिुंय का?,”ल्युसी हसतहसत 
म्हिाली. “गुडबाय, माझुं नाव अझ्झी आहे,” 
अझ्झी पुन्हा म्हिाली. ल्युसी पुन्हा हस ू
लागली. मग अझ्झीसदु्धा हस ूलागली. “िल, 
दोरीउड्या िेळू,” ल्युसी म्हिाली.  



ल्युसी दोरीउड्या िेळू लागली आणि अझ्झी त ेपाहू लागली. पाि उड्या मारल्यानुंतर ल्युसीिा 
पाय दोरीत अडकला आणि ती थाुंबली. आता अझ्झीिी पाळी होती.  

अझ्झीने वीस दोरीउड्या मारल्या. मग ततिाही पाय दोरीत अडकला आणि ती थाुंबली. त्या 
ददवशी अझ्झी एक नवा शब्द शशकली – स्कीप (दोरीउड्या).  



फकती सुुंदर चित्र काढलुंयस, अझ्झी!  

ददवस सरू लागले तसे सबीन मॅडम अझ्झीला शाळेच्या उपक्रमात मदत करू लागली. एके 
सकाळी अझ्झीने मशीनगन लावलेल्या हेशलकॉप्टरिे चित्र काढले.  

मी िूप घाबरले होत.े  

अझ्झीने सबीन मॅडमला ती आईवडडलाुंसोबत कशी पळून आली आणि आजीला एकटे सोडून 
येताना ततला फकती वाईट वाटले वगैरे युद्धािी कहािी साुंचगतली. “तुझ्या  ावना मी समजू शकत,े 
अझ्झी. मीसुद्धा सहा वषाांिी असताना माझा देश सोडून इथे आले,” सबीन मॅडम म्हिाल्या.   



सबीन मॅडमने अझ्झीला ततिी 
गोष्ट साुंचगतली.  

“मी कुटुुंबबयाुंसोबत 
जुंगलातून प्रवास 

केला, आम्ही नद्या पार  
केल्या,  

डोंगर िढलो-उतरलो, 
शेवटी, आम्ही एका 
शशबबरात पोहोिलो.  

काही वषक आम्ही 
ततथेि रादहलो.  

मग मला पुढे जायिी 
परवानगी शमळाली.  

पि कुटुुंबबयाुंना मागेि 
राहावे लागले. ही सवाकत 
द:ुिद गोष्ट होती.  

पि एक ददवस ते मला 
येऊन  ेटतील. तुलाही 

तुझी आजी कधीतरी येऊन 
 ेटेल,” सबीन मॅडम 

म्हिाल्या.  



सबीन मॅडम अझ्झीच्या आईला नेहमी  ेटत असे.  
एकदा त्या म्हिाल्या, “अझ्झी शाळेत लक्ष देऊन ऐकते. ततिुं इुंग्रजी ददवसेंददवस सुधारतुंय.” 
“पि ती ततिी मात ृाषा पवसरायला नको,” आईने शुंका काढली.  
“अजजबात नाही, ती दोन्ही  ाषा बोलेल, अगदी माझ्यासारिुं!” सबीन मॅडम हसत म्हिाल्या.  

घरी जात असताना त्याददवशी आपि कोित े
नवे इुंग्रजी शब्द शशकलो, त ेआईने 
अझ्झीला साुंचगतले - मला त ेहवुंय आणि 
त्यािी फकुंमत काय? तसेि केळी.  

अझ्झीनेही आईला त्याददवशी ततने शाळेत 
शशकलेले नवे शब्द साुंचगतले - मी हे घेऊ 
का? आणि हे काय आहे? तसेि आजी.  



वडील घरी आले तेव्हा िपू थकले होते. त्यामळेु त्याददवशी आपि कोिते नव ेइुंग्रजी शब्द शशकलो, हे 
ते साुंगू शकले नाहीत. ते पलुंगावर पडून राहीले. आई रात्रीिा स्वयुंपाक करत होती. 
“तुम्हाला नोकरी शमळाली का बाबा?” अझ्झीने पविारले.  
“नाही अझ्झी, इथे नोकरी करायिी परवानगी मला शमळाली नाहीए अजनू,” वडील म्हिाले. “माझी 
एिादी बाग असती तर तनदान मी त्यात काही धान्य तरी पेरलुं असतुं. त्यातून आपल्याला पोटािी 
िळगी  रता आली असती. पि आता माझ्याकडिुं बबयािुं काही कामािुं नाही. माझ्याकड ेकाहीि काम 
नाही,” असे म्हिून त्याुंनी आपले डोळे शमटले.   



शाळेत अझ्झी हाताुंिी बोटुं वापरून एक त े
दहा सुंख्या इुंग्रजीतून मोजायला शशकली. 
“लवकरि तुम्ही पावलाुंिीही बोटुं मोजायला 
शशकाल,” सबीन मॅडम म्हिाल्या.   

मधल्या सुट्टीत अझ्झी ल्युसीसोबत डबा िात 
असे. ल्युसी म्हित असे, “मला तुझा हा  
राजमा मसाला िूप आवडतो” 

मग वसुंत ऋतूतील एका ऊबदार ददवशी शमलर सर वगाकतील मुलाुंना म्हिाले.  
“उद्या आपि बागकाम शशकिार आहोत. आपि शाळेच्या बागेत काही बबया पेरू.  
आपि काय काय उगवायिुं यािुं चित्र कोि काढून दािवेल?”  
“मी,” सगळे एका सुरात ओरडले.  



मलुाुंनी चित्र ेकाढली. 

टोमॅटो कोबी  ोपळा सूयकफूल 

अझ्झी जुन्या घरातील बागेिा पविार करू 
लागली.... तथेील दहरवे टोमॅटो लाल कसे 
व्हायिे, कोबीवर पानाुंिे थर कसे पसरायिे, 
 ोपळ्यािी वेल कुुं पिावर कशी िढायिी, 
आपि आवडता राजमा मसाला िात 

असताना सूयकफुल त्यािे तोंड 
स्वयुंपाकघराकड ेकसे वळवायिा.... 

जागेवरून उठून अझ्झी फळ्याकड ेगेली. 
फळ्यावर ततने राजमािे बी काढले. “व्वा 
अझ्झी!” शमलर सर म्हिाले. “आपि सारे 
राजमा िातो. राजमािे दािे आपि 

मातीत पेरले तर त्यातून रोपटुं उगवतुं. या 
रोपट्यातून आपल्याला राजमािे  रपूर 
दािे शमळतात.” त्याक्षिी, अझ्झीला एक 

 न्नाट कल्पना सुिली.   



मग ती वडडलाुंच्या 
पपशवीतील राजमाच्या बबया 
आिायला घरी आली.  

ती स्वत: राजमाच्या 
बबया शाळेच्या बागेत 

पेरिार होती.  
आणि आपल्या वडडलाुंना 
आश्चयकिकीत करिार होती.  

अझ्झीने घाईघाईत वडडलाुंिी 
पपशवी काढली.  

पि ततने पपशवीत पादहलुं 
तर ती ररकामी होती.  

इतक्यात ततला राजमा 
मसाल्यािा वास जािवला.  

“अझ्झी, आज मी तुझा 
आवडता राजमा मसाला 
बनवलाय,” आई म्हिाली. 

  अझ्झीच्या डोळ्यातून 
घळाघळा पािी वाहू लागले.  

  “थकलीस का 
गुं छकुले?” 

आईला अझ्झीिे द:ुि 
समजले नाही.  



त्याददवशी आवडता राजमा मसाला अझ्झीच्या घशािाली उतरला नाही. आपि पेरलेल्या 
राजमाच्या दाण्याुंमधून रोपटी उगवली असती, ती उुंि झाली असती, त्याुंना  रपूर शेंगा लागल्या 
असत्या, त्यातून आईबाबाुंना आणि सगळ्या शाळेला राजमा िायला शमळाला असता, त्यामुळे 
बाबाुंना आनुंद झाला असता वगैरे पविार ततच्या मनात येऊ लागले.  



अझ्झीला झोप येत नव्हती. ती जुन्या घरातील ददवस आठवू लागली. आई ततच्यासाठी कसे 
छान कपड ेशशवायिी, आपि आजीसोबत कसे सूत कातायिो वगैरे. पि मग पुन्हा ततला 
चिुंता वाटू लागली, “या नव्या देशात त ेसुरक्षक्षत आहेत का? आजीला जुन्या घरी काही धोका 
तर नाही?”  



अिानक अझ्झी पटकन उठली. ततला  
उशीिाली काहीतरी असल्यािे जािवले.  

राजमािे दािे! मागे काही दािे पपशवीतून 
िाली पडले होत.े पि सगळे त ेपवसरून गेले.  

हे दािे कुिी शशजवून िाल्ले नव्हते.  शाळेच्या बागेत लावायला हे आठ दािे 
अझ्झीला पुरेसे होत.े  

सोफ्यावर िढून अझ्झीने त ेदािे ततच्या 
कोटाच्या णिशात ठेवले.  

मग आजीच्या घोंगडीत स्वत:ला 
लपेटून ती आनुंदाने झोपी गेली.  



राजमािे आठ दािे! आज त्याुंना शाळेच्या बागेत पेरायिे होत.े अझ्झीने आठ काठ्या मातीत 
रोवल्या. प्रत्येक काठीच्या शेजारी राजमािा दािा पेरण्यासाठी ततने एक  ोक केले.  

“राजमा पेरण्यािी ही पद्धत तुला कुिी शशकवली, अझ्झी?” शमलर सराुंनी पविारले.  
“आजीने,” अझ्झी उत्तरली. 
“आणि आता तू आम्हाला शशकवतयेस,” सबीन मॅडम म्हिाल्या.  



शाळेतून घरी परतताना अझ्झी शाळेच्या 
बागेत राजमा कसे उगवतील, याबद्दलि 

पविार करत होती.  

पि आईकडहेी अझ्झीसाठी एक गोड गुपीत 
होत.े ती गालातल्या गालात हसत होती.  

 तुला िकीत करायिुंय.  

त्याुंनी रस्ता ओलाुंडला.  

तयार आहेस?  

त ेघराच्या दरवाजासमोर आले.  



आई म्हिाली, “अझ्झी, 
डोळे बुंद कर पाहू.” 

“हुं, आता डोळे उघड,” आई 
म्हिाली.  

अझ्झी फकुं िाळली, “आजी!” 

अझ्झी पट्कन आजीच्या कुशीत शशरून आनुंदाने रडू लागली. आजीच्या डोळ्यातही आनुंदाश्रू 
उ े राहीले. आई-बाबाही गदहवरले.   



आजी िूप थकली होती. 
पोटात अन्न गेल्यावर ततने 
आपली कहािी साुंचगतली.  

“काही दषु्ट लोक 
बुंदकुा घेऊन घरात 
शशरले. मी घाबरले.  

आपलुं घर, बाग, 
कोंबड्या हे सारुं तसुंि 
सोडावुं लागलुं मला.  

इथे येण्यासाठी मी 
माझ्या सोन्याच्या 
बाुंगड्या पवकल्या,  

एका मोठ्या ट्रकमधनू  मी 
रात्र र िडतर आणि 
धोकादायक प्रवास केला.  

ददवसा आम्ही थाुंबनू 
कुठेतरी लपून राहायिो.  

इथे आल्यावरसुद्धा मला 
परत पाठवतील की काय, 

अशी  ीती होती.  

इथे राहायिी परवानगी 
शमळाली तवे्हा कुठे 
जीव  ाुंड्यात पडला.   

सध्यातरी आपि सुरक्षक्षत 
आहोत आणि एकत्र आहोत. 
माझ्यासाठी एवढेही िूप 

आहे.” 



त्या छोट्याशा घरात राहून बरेि आठवड ेझाले. एके 
सकाळी वडडलाुंिी कागदपत्रे आली. ते आनुंदाने 
ओरडले, “आपि इथे कायमिुं राहू शकतो, अगदी 
सरुक्षक्षत. मी नोकरीसदु्धा करू शकतो. िला तनघ.ू” 

त ेसवाांसोबत घराबाहेर पडले. सवाांना 
कोपऱ्यावरच्या एका घरात घेऊन गेले. 
या घराला अुंगि होत.े   

“आता मी नोकरी करू शकतो. त्यामुळे आपि इथे राहू शकतो,” वडील म्हिाले. “या 
घरात दोन िोल्या आणि बाथरुम आहे. अुंगिात आपि  ाज्या उगवू शकतो.” 
“माझुं शशलाई मशीन ठेवायलासुद्धा छान जागा आहे,” आई म्हिाली. 
“सूतकताईिुं काम करायलासुद्धा पुरेशी जागा आहे मला,” आजी म्हिाली. 
“मला आणि ल्युसीला दोरीउड्या मारायला िूप जागा आहे इथे,” अझ्झी म्हिाली. 
ततच्या मनात आले, “हे नवुं घर तसुं जुन्या घराइतकुं  िाुंगलुं नाही. पि इथेसुद्धा मजेत 
राहाता येईल.” 



त्या उन्हाळ्यात अझ्झी शाळेत काही 
नव्या गोष्टी शशकली.  

घरी आजी आणि अझ्झी  ूतकाळातल्या 
आठविीुंमध्ये रमू लागल्या. 

मग दसुऱ्या देशातला एक मुलगा, जमाल ततथे आला. 
अझ्झी आणि ल्युसीने त्याला इुंग्रजी  ाषा शशकायला 
मदत केली. जमाल दोरीउड्या िूप छान िेळायिा.  

शाळेच्या बागेतील राजमाच्या वेली 
काठ्याुंच्या आधाराने वाढू 
लागल्या. वेलीुंच्या फुलाुंवर 

मधमाशा घोंगावू लागल्या. काही 
काळाने फुलाुंच्या शेंगा बनल्या. 
त्यात राजमािे दािे वाढू लागले.  



उन्हाळा सुंपत आला. शाळेच्या बागेतील राजमाच्या रोपट्यािी िोड ेतपफकरी आणि शुष्क बनली. 
त्याच्या शेंगा हलवल्यावर आतील राजमाच्या दाण्याुंिा िडिड आवाज येऊ लागला.  
“असा आवाज येऊ लागला की आम्ही शेंगा फोडून आतले दािे बाहेर काढायिो,” अझ्झी म्हिाली.  
मग सगळी मलेु, शमलर सर आणि सबीन मॅडम याुंनी शमळून शेंगाुंमधून राजमािे दािे वेगळे काढले. 
“अझ्झी, यातले थोड ेदािे मी पढुल्या वषी पेरण्यासाठी ठेवू का? म्हिजे, पुढल्या वषी सगळ्या 
शाळेला िायला परेुल इतके राजमा उगवता येतील.” शमलर सराुंनी पविारले.  
“का नाही सर!” अझ्झी िक्क नव्या इुंग्रजी  ाषेत बोलली.. 



अझ्झी शाळेच्या बागेतील राजम्यािे दािे घेऊन घरी आली. बाबाुंनी डोळे पवस्फारून 
त्याुंच्याकड ेपाहीले. दािे हातात घेऊन त ेम्हिाले, “आपि आपल्या जुन्या देशातून 
आिलेल्या दाण्याुंसारिेि आहेत हे!”  
“हो, त्यातले आठ दािे मला उशीिाली सापडले. मी ते शाळेच्या बागेत पेरले. त्यातूनि 
उगवलेयत हे.” 
वडडलाुंनी कौतुकाने अझ्झीिे पापे घेतले.. 

त्याुंनी नव्या घराच्या अुंगिात 
पेरण्यासाठी काही दािे बाजूला 

काढले.  

आजीने राजमा मसाला 
बनवण्यासाठी काही दािे 

घेतले.  

उरलेले दािे आईने 
दहवाळ्यात िाण्यासाठी 
बरिीत  रून ठेवले.  



“बाबा, आता तुम्ही िुश आहात ना?” अझ्झीने पविारले. 
“हो तर! िूप जास्त िुश आहे मी,” वडील म्हिाले.  
“मी आज राजमा मसाला बनवण्यािा पविार करतये,” आई म्हिाली. 
“नवीन राजमा, नवीन आयुष्य,” राजम्यािे  ाुंड ेउिलत आजी म्हिाली.  
टेडी बबअरच्या िेहऱ्यावर हसू फुलले. कारि त्याच्या िेहऱ्यावर नेहमीि हसू फुललेले असत.े   



अझ्झी आणि ततिे आईवडील सुंकटात 
आहेत....  

त्याुंना आपले घर, आपला देश सोडून 
दसुऱ्या देशात जािे  ाग पडत.े तथेील 
नवी  ाषा शशकिे, नव्या लोकाुंमध्ये 
राहािे  ाग पडत.े अझ्झी धैयाकने 
आणि दहुंमतीने नव्या वातावरिाशी 
स्वत:ला जुळवून घेत.े पि अझ्झीिी 
आजी अद्याप जुन्याि देशात आहे. 
अझ्झी आपल्या आजीला पुन्हा  ेटू 

शकेल? 
अततशय हळूवारपिे आणि पवनोदी 
अुंगाने साुंचगतलेली ही गोष्ट सवक 

वयाच्या वािकाुंना आनुंद देऊन जाते.    


